Umowa
nr RGiGG.7013.1.2020
Zawarta w dniu ……...... lutego 2020 r. w Zabłudowie pomiędzy Gminą Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060
Zabłudów, reprezentowaną przez Adama Tomanka - Burmistrza Zabłudowa, zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………….. , zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
§1

1) Przedmiotem zamówienia jest „Wycinka drzew, frezowanie pni, odmłodzenie starszych drzew o śr. pni ponad
41 cm oraz uprzątnięcie terenu na działce o nr 113/5 obręb Zabłudów gm. Zabłudów (Park Dworki w
Zabłudowie przy ul. Mickiewicza)”.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa zadania:
Zadanie nr 1
Przewiduje: wycinkę drzew, frezowanie pni oraz uprzątnięcie terenu.
Wycinka obejmuje poniższe gatunki drzew:
- jesion wyniosły o masie drewna 3,23 m³ - 5 szt. o obwodach pni 155 cm, 60 cm, 103 cm, 99 cm, 121 cm,
- klon zwyczajny o masie drewna 0,50 m³ - 2 szt. o obwodach pni 78 cm, 87 cm,
- wierzba krucha o masie drewna 1,54 m³ - 6 szt. o obwodach pni 86 cm, 71 cm, 65 cm, 66 cm, 100 cm, 75
cm
Zamawiający posiada decyzję Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr Z.5143.2.2019.JM
z dnia 24 stycznia 2019 roku na wycinkę 13 drzew.
Wartość usługi Zadania nr 1 powinna obejmować wartość drewna pozyskanego w skutek wykonanej wycinki
drzew.
Zadanie nr 2
Przewiduje: odmłodzenie starszych drzew o śr. pni ponad 41 cm w ilości 150 szt.- zgodnie z przedmiarem
robót oraz uprzątnięcie terenu
§2
Na podstawie oferty cenowej Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zawarty w § 1 za kwotę:
Zadanie 1:
Cena netto: …….……….... zł
Cena brutto (słownie): ……………… zł (słownie: …………….……………………………….……… brutto)
Zadanie 2:
Cena netto: …….…….….. zł
Cena brutto (słownie): ………………. zł, (słownie: …………………………………………………… brutto)
§3
1. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w całości (za
zadanie 1 i Zadanie 2) w ciągu 14 dni licząc od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i wystawieniu przez
Wykonawcę faktury.
2. Strony umowy oświadczają, że są płatnikami podatku VAT o następujących numerach identyfikacyjnych
NIP
„Wykonawca” - ……………………….
„Zamawiający” – 966-177-04-61
3. Fakturę należy wystawiać:
Nabywca: Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów, NIP 966-177-04-61

Odbiorca: Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.
4. W treści i kwocie rozliczenia należy ująć odrębnie Zadanie 1 i Zadanie 2
§4
1. Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia 29 lutego 2020 r.
§5
Zamawiający przekaże plac robót Wykonawcy od dnia podpisania umowy w oparciu o protokół
przekazania oraz niezbędne dokumenty do wykonania przedmiotu zamówienia w tym przedmiar robót na
odmłodzenie starszych drzew o śr. pni ponad 41 cm
2. Z chwilą przekazania placu robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo na
nieruchomości w okresie wykonywania robót.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych umową z chwilą
podpisania umowy przez strony.
4. Za wszelkie szkody powstałe przy pozyskaniu drewna w stosunku do osób trzecich odpowiada Wykonawca.
5. Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek przekazać teren objęty pracami (plac robót)
Zamawiającemu w oparciu o protokół przyjęcia robót.
6. Wykonawca ma obowiązek:
a) utrzymania bezpieczeństwa podczas wycinki drzew,
b) wycięcia drzew przy istniejących warunkach,
c) sprzątnięcia wyciętych drzew,
d) sprzątnięcia gałęzi i innych zanieczyszczeń po wykonanych robotach z działki,
gminnej i przyległego terenu,
e) zabezpieczenie terenu podczas wykonywania robót,
7. Wykonawca ma obowiązek wykonać określone w ust. 6 prace niezależnie od jakości drzew objętych
przedmiotem umowy.
1.

§6
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci kary umowne
Sprzedającemu:
a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto
określonej w § 2 niniejszej umowy,
b) za zwłokę w wykonaniu określonego w niniejszej umowie zadania w wysokości 0,5 % wartości umowy
określonej w § 2 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym miały być
zakończone roboty.
2. W razie wystąpienia szkody Zamawiającego, Zamawiający może domagać się oprócz kary umownej
odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.
§7
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie spory wynikłe przy realizacji umowy winny być rozwiązywane w drodze ugody. Sprawy nie
rozwiązane ugodowo będą podlegały rozstrzygnięciu sądów powszechnych według siedziby „Zleceniodawcy”.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla jej ważności wymagają formy pisemnego aneksu.
2. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca a dwa Zamawiający.

§ 10
Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1.Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Zabłudowa z siedzibą w Zabłudowie przy ul Rynek
8.
2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować droga mailową – iod@zabludow.pl
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych lub Podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes
realizowany przez administratora.
6. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy.

……………………..……………………
Zamawiający

………...……………………………….
Wykonawca

